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Segway biedt nieuwe kansen op leisuremarkt

Breda, 21 maart 2018 - Segway heeft een nieuwe range producten op het gebied van elektronische 
mobiliteit én tegelijkertijd een nieuwe exclusieve vertegenwoordiging in Nederland. Dit levert extra 
kansen op voor ondernemers in de markt voor verhuur en citytours. Voor de financiering, levering en 
service van hun professionele Segway-vloot is er nu nog maar één geaccrediteerde partner in 
Nederland; Electricmove Nederland. Het bedrijf van mobiliteitsprofessional Erik-Jan Teunissen ziet de 
toekomst voor de Nederlandse leisure-ondernemer en Segway zonnig in.

Segway PT

“Nederland en vooral onze grote steden zijn als toeristische bestemming enorm in trek”, vertelt 
Teunissen. “Je ziet dat er een flinke markt ontstaat voor sightseeing op een duurzame en vriendelijke 
manier. Onze partner in Rotterdam bevestigt dat.  In 2016 werden daar 20.000 Segways geboekt voor 
een tour.  Dat aantal is in 2017 verdubbeld!” Aan de professionele en vrijetijdsmarkt levert 
Electricmove de industriële en bijna onverwoestbare Segway PT modellen. De Segway PT i2 SE is 
het meest geschikt voor de verharde weg en de ideale keuze voor de citytours. De Segway PT x2 SE 
wordt voorzien van terreinwielen en kan door de robuuste uitvoering met gemak in onverhard terrein 
worden ingezet. Een ideaal, duurzaam en stil product voor natuurtochten door het Nederlands 
landschap. De aanschafprijs van de PT-modellen ligt, afhankelijk van de aantallen en uitvoering, tus-
sen de € 6.250,- en de € 7.950,- excl. B.T.W. en excl. eventueel terug te ontvangen MIA/VAMIL 
milieusubsidie. Financial lease is al mogelijk vanaf € 120,- per maand via partnerbedrijf BD Lease!

Segway Kickscooter ES4

In januari heeft Segway haar nieuwe designproduct, de Kickscooter, geïntroduceerd. Van deze eerste 
opvouwbare elektrische step is onlangs ook de professionele versie op de markt gebracht. De Kicks-
cooter ES4 heeft een topsnelheid die is af te stellen tot 30 km/u een bereik van maar liefst 45 kilome-
ter. Door de eenvoudige bediening en het gemak van op- en afstappen, is de step uitermate geschikt 
als aanvulling op de Segway PT in de markt voor verhuur. De aanschafprijs van de Segway Kickscoo-
ter bedraagt € 749,- excl. B.T.W. en zijn er interessante aanbiedingen bij meer-afname.

Aantrekkelijke financiering van de aanschaf
Via partnerbedrijf BD Lease heeft Electricmove een aantal aantrekkelijke financieringsregelingen voor 
de ondernemer in de leisuremarkt. Hierbij kan de totale vloot tot 80% gefinancierd worden tegen 
betaling in maandelijkse termijnen. Ook de service van de Segway-producten en een terugkooprege-
ling kunnen meegenomen worden in het aanbod van Electricmove aan de ondernemer. Dit geldt voor 
alle Segway producten.

Service, onderhoud en onderdelenvoorziening voor alle Segway producten 
Ondernemers kunnen volledig vertrouwen op Electricmove voor de afhandeling van garantie en de 
service aan de Segway-producten. Bij onderhoud kan er, indien noodzakelijk, haal- en brengservice  
worden geregeld of transport naar het kantoor in Breda. Voor revisie van de accu’s heeft Electricmove 
een partnerschap gesloten met een toonaangevend bedrijf voor dergelijke werkzaamheden.  



Unieke Actie vanuit Segway: gratis Kickscooter!
Segway, vertegenwoordigd door Electricmove, heeft nog een aardig aanbod voor ondernemers, die 
hun bedrijf in de vrijetijdsmarkt willen uitbreiden met de exploitatie van Segway PT’s. Teunissen: “Wie 
voor 1 juni besluit om twee nieuwe Segway PT-machines in te zetten, krijgt er, kostenloos, een 
Kickscooter ES4 bij. “Zo laten we graag zien dat we de juiste partner zijn voor de ondernemer in de 
groeiende markt voor citytours en verhuur van onze producten!”   

Op www.electricmove.nl is meer informatie te vinden over het Segway-aanbod voor ondernemers in 
de vrijetijdsmarkt.

Bijlage: Rechtenvrije beelden gaarne te plaatsen bij het bericht.

Voor meer informatie over de Segway-producten en Electricmove B.V. neemt u contact op met 
Erik-Jan Teunissen, directeur van Electricmove Nederland. Hij is te bereiken op +31 6 81 52 50 80 of 
via erik-jan@electricmove.nl

Electricmove Nederland
Neerloopweg 15
4814 RS Breda
Netherlands
www.electricmove.nl

 

Einde Persbericht


